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Starozytne igrzyska olimpijskie
Stara przypowiesc grecka, chyba pitagorejska, porównywala zycie
i postawy ludzi do obrazów, jakie mozna zaobserwowac podczas igrzysk
w Olimpii. Jedni przybywaja tam, aby walczyc na stadionach, zdobywac slawe,
nagrody, znaczenie. Inni, aby w ten lub ów sposób zarobic, krecac sie wsród
tlumu widzów, handlujac i zwodzac. A wreszcie jeszcze inni i tylko ci sa godni
miana prawdziwych olimpijczyków – zjawiaja sie nie dla rywalizacji, chocby
najszlachetniejszej, nie z zadzy poklasku i rozglosu, a nade wszystko nie dla
pieniedzy; pragna natomiast po prostu i w spokoju ducha przyjrzec sie
wspanialemu widowisku, cieszyc sie i radowac samym pokazem ruchu
i sprawnosci, nie myslac o zadnych korzysciach osobistych1.
Jednym z najbardziej znamiennych zjawisk w kulturze starogreckiej byly
wielkie igrzyska. Geneza ich nie jest w pelni dotychczas wyjasniona, byc moze,
iz poczatek igrzysk zwiazany byl z uroczystosciami ku czci zmarlych.
Jednak odkrycia archeologiczne, a przede wszystkim liczne legendy
i wierzenia swiadcza o tym, ze poczatki rywalizacji o olimpijskie laury mialy
miejsce o wiele wczesniej. Wedlug jednego z mitów inicjatorem igrzysk byl
Herakles Idajski, najstarszy z pieciu braci Kuretów, którzy opiekowali sie
Zeusem, kiedy ten ukrywal sie na wyspie Krecie. To wlasnie Herakles wezwal
pozostalych braci do rywalizacji w biegach, a zwyciezce udekorowal galazka
dzikiej oliwki, w ten sposób dajac poczatek igrzyskom. Kolejna legenda glosi,
ze to sam Zeus ustanowil igrzyska dla uczczenia swojego zwyciestwa nad
Kronosem i przejecia panowania nad swiatem.
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Inni przypisuja poczatek igrzysk Peolopsowi, który w ten sposób uczcil
pokonanie Ojnomaosa, króla Pisy. Ojnomaos mial córke Hippodami, której reke
obiecal oddac temu, kto pokona go w wyscigach czterokonnych rydwanów;
porazka oznaczala dla smialka smierc z reki króla. Do rywalizacji stanal równiez
Peolops, który w przeciwienstwie do trzynastu swoich poprzedników, uciekl sie
do podstepu, wygral rywalizacje z królem Pisy i pozbawil go zycia.
Pierwszy historyczny zapis dotyczacy igrzysk starogreckich pochodzi
z roku 776 p.n.e. Zawiera on nazwiska zwyciezców walkach sportowych. Jest
jednak prawdopodobne, lub nawet pewne, ze ich poczatki sa wczesniejsze, choc
nie mialy wówczas igrzyska tak powszechnego charakteru, jak w okresie
rozkwitu kultury starogreckiej. Mozna równiez przypuszczac, iz od poczatku
igrzyska stanowily wyraz wspólnoty narodowej wszystkich Greków.
Igrzyska starogreckie mialy jednak przede wszystkim program sportowy,
choc polaczone byly z kultem religijnym, a czasem z zawodami artystycznymi.
Podstawa ich rozwoju byly lokalne igrzyska rozgrywane na stadionach
poszczególnych panstw greckich. Niektóre jednak igrzyska uzyskaly wielka
popularnosc

wsród

wszystkich

panstw

greckich

i

nabraly

charakteru

ogólnonarodowego 2.
Ponadto ogólnonarodowy charakter mialy takze igrzyska pytyjskie
odbywajace sie w Delfach, igrzyska istmijskie pod Koryntem, oraz nemejskie,
równiez na Peloponezie, miejscowosci Nemea w Argolidzie.
Igrzyska pytyjskie w Delfach na czesc Apollona syna Zeusa i Latony,
odbywaly sie co cztery lata, w trzecim roku olimpiady. Zajmowaly w hierarchii
drugie miejsce. Poczatkowo mialy one charakter konkurencji spiewaczych
i muzycznych, poniewaz Apollo byl glównie bogiem muzyki i spiewu.
W centrum pytyjskiego swieta wystepowalo wykonanie przy kitarze tzw.
nomosu pytyjskiego – hymnu slawiacego zwyciestwo boga nad smokiem.
Wspomniane „odnowienie” wiaze sie ze wzbogaceniem pierwotnego programu
muzycznego o nowe konkurencje: spiew z towarzyszeniem aulosu, solowa gra na
aulosie.
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W roku 558 p.n.e. doszla do programu muzycznego gra na lirze, a pózniej agony
malarskie i poetyckie. Z czasem wprowadzono równiez konkurencje sportowe:
bardzo popularne wyscigi na wozach i gimnastyke. Zawody musialy zapewne
trwac kilka dni, nawet dluzej, niz w Olimpii biorac pod uwage czesc muzyczna,
której igrzyska olimpijskie nie mialy. Konkurencje atletyczne takze rozgrywano
inaczej – najpierw w kazdej dyscyplinie zawody chlopców, potem mezczyzn.
Nagrode dla zwyciezcy stanowil wieniec wawrzynowy poswiecony Apollonowi.
Igrzyska nemejskie odbywaly sie najpierw w Nemei w Arkadii, przy
swiatyni Zeusa, nastepnie w Argos, co dwa lata. Obejmowaly one konkurencje
sportowe i artystyczne. W konkurencjach atletycznych spotykamy obok
mezczyzn i chlopców kategorie „bezrobotnych”. Odpowiadala ona mlodziezy
w wieku od 16 do 20 lat. Konkurencje atletyczne byly dosc trudne, miejscowa
specjalnoscia byl bieg w zbroi na dystansie „konskim”, co odpowiadalo dlugosci
osmiuset metrów. O konkurencjach muzycznych slyszymy na igrzyskach
nemejskich pózno, przede wszystkim liczyla sie atletyka. Nagrode stanowil
wieniec bluszczowy.
Igrzyska istmijskie odbywaly sie co cztery lata na przesmyku korynckim
i byly, obok igrzysk olimpijskich najbardziej popularne szczególnie w okresie
rzymskim. Mit laczy powstanie tych igrzysk z mitycznym Syzyfem.
W programie igrzysk istmijskich wystepowaly konkurencje hippiczne,
wioslarskie, zeglarskie, gimnastyczne i w mniejszym stopniu muzyczne. Wience
zwyciezców istmijskich splatano z suchych lisci selera, czesc pózniejszej tradycji
mówi o wiencach sosnowych. Najwieksza swietnosc i zarazem najgorsza slawe
osiagnely Istmie w okresie rzymskim. Podejrzana zas slawe przyniosly praktyki
sportowców okresu upadajacej atletyki, ich nieuczciwosc i sprzedajnosc,
szerzace sie przekupstwo wsród zawodników i sedziów3.
Nadmienic nalezy, iz terminy igrzysk w róznych miejscowosciach tak byly
ulozone, by nie kolidowaly ze soba i by kazdy Grek mógl w nich uczestniczyc.
Igrzyska, o których mówilismy, dostepne byly tylko dla mezczyzn. Kobiety
nie mialy na nie prawa wstepu. Pogwalcenie tego prawa karane bylo smiercia.
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Nadmienic nalezy, iz w Olimpii co cztery lata odbywaly sie równiez igrzyska dla
kobiet, zwane herajskimi; od nazwy najwyzszej bogini, córki Kronosa i zony
Zeusa – Hery. Zwyciezczynie uzyskiwaly wieniec z galazek oliwnych.
Igrzyska olimpijskie cieszyly sie najwiekszym autorytetem spolecznym.
O ich znaczeniu w zyciu i kulturze narodu greckiego swiadczy fakt, iz termin
igrzysk w Olimpii stanowily podstawe pomiaru czasu w starozytnej Grecji.
Czteroletni okres miedzy igrzyskami olimpijskimi stanowily jednostke
chronologiczna, która okreslano czas.
Na

wiele

tygodni

przed

poczatkiem

igrzysk

wyruszali

z

Elidy

spondoforowie – nosiciele ofiary pokoju; w wiencach oliwnych z laskami
herodów w dloni wyslannicy do wszystkich miast-panstw greckich, wzywajac
wolnych Hellenów do udzialu w igrzyskach, oraz oglaszajac „swiety pokój”
obejmujacy tych wszystkich, którzy do Olimpii dazyli.
Na igrzyska olimpijskie sciagali zawodnicy z calej Grecji, oraz liczne
rzesze uczestników, a wraz z nimi kupcy i rekodzielnicy z towarami. Na igrzyska
te

przybywaly

równiez

oficjalne

przedstawicielstwa

panstw

greckich,

co nadawalo im charakter panhellenski. Taki charakter igrzysk podkreslal
równiez fakt, iz w czasie igrzysk zawierano porozumienia i uklady miedzy
panstwami greckimi. Niewolnicy, barbarzyncy i wyrobnicy nie mieli prawa
uczestnictwa w igrzyskach. Równiez obywatele greccy skazeni czynem
hanbiacym np.: morderstwem, lub grabieza swiatyn byli pozbawieni prawa
udzialu w igrzyskach. Na tej podstawie nie tylko pojedynczy obywatele greccy,
ale nieraz cale osady nie mialy wstepu na igrzyska. Decyzje dopuszczenia do
nich lezaly w rekach specjalnych urzedników zwanych hellanodikami,
od których orzeczenia nie bylo odwolania. Hellanodikowie wybierani byli droga
losowania, na nich spadal obowiazek przygotowania igrzysk i czuwania nad ich
przebiegiem, zgodnie z tradycja i ustalonymi prawami. Mieli wladze
bezwzgledna; wobec wylamujacych sie spod dyscypliny stosowano kare chlosty.
Jako symbol swej wladzy nosili purpurowe szaty4.
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Zawodnicy pragnacy wziac udzial w igrzyskach musieli stawic sie
w Elidzie 30 dni przed poczatkiem agonów i tam przez ostatni miesiac odbywac
przepisane treningi pod okiem hellanodików. Byli tez zobowiazani do dziesieciu
miesiecy treningu przed igrzyskami we wlasnych ojczyznach. Wspomniec
nalezy, iz hellanodikowie przechodzili takze obowiazkowe dziesieciomiesieczne
przeszkolenie przed igrzyskami. Poczatkowo bylo ich dziewieciu, trzy trójki,
z których jedna organizowala konkurencje hippiczne, druga pentatlon, trzecia
pozostale konkurencje lekko i ciezkoatletyczne. W olimpiadzie 77 (472 p.n.e.)
dodano dziesiatego hellanodika. Elida weszla wówczas w posiadanie dziesiatej
fylii – Tryfylii, a wiek pózniej w 103 olimpiadzie (368 p.n.e.) po nowych
zdobyczach terytorialnych bylo ich dwunastu. W olimpiadzie 108 wrócono do
dziesieciu i w tej liczbie przetrwalo chyba do konca istnienia igrzysk.
Igrzyska te odbywaly sie w miejscowosci Olimpia. Posiadala ona dwa
rodzaje zabudowan: budowle sakralne, oraz urzadzenia sportowe. Odpowiadaly
one dwu funkcjom igrzysk: obrzedowej i sportowo-kulturalnej. Osrodkiem
urzadzen sakralnych w Olimpii byla swiatynia Zeusa; znajdowal sie w niej posag
Zeusa dluta Fidiasza, który zaliczany byl do siedmiu cudów swiata. Zabudowa
sportowa w przeciwienstwie do bogatych budowli sakralnych odznaczala sie
prostota. Centralne miejsce zajmowal stadion. Dlugosc stadionu w Olimpii
wynosila 192,28 metra, szerokosc 30 metrów. Dla widzów przeznaczona byla
skarpa z ziemi, bez lawek i bez stopni. Zbiorniki kamienne po bokach stadionu
zapelnione byly biezaca woda. Osobny teren przeznaczony byl dla zawodów
konnych.
Istotnym elementem igrzysk bylo rozpalenie znicza olimpijskiego, które
odbywalo sie w Olimpii przed ruinami swiatyni Zeusa Olimpijskiego.
Dzieki pracom archeologicznym, oraz zachowanym dokumentom mozemy
dokladnie odtworzyc nie tylko zabudowe starozytnej Olimpii, ale równiez
przebieg igrzysk, oraz rodzaje konkurencji i ich nastepstwo. O przebiegu walk
olimpijskich relacjonuja rózni autorzy, jak Ksenofont, Pauzaniasz, Plutarch
i inni. Na podstawie tych przekazów zreszta nie zawsze zgodnych, mozna ustalic
nastepujacy porzadek walk olimpijskich:
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I dzien;
Pierwszego dnia przybywala do Olimpii uroczysta procesja z Elidy,
rozpoczeta rankiem dnia poprzedniego. Otwierali pochód hellanodikowie i inni
funkcjonariusze igrzysk, a za nimi postepowali zawodnicy i ich trenerzy,
prowadzono wierzchowce i zaprzegi wyscigowe. Swieta droga prowadzila
z Elidy brzegiem Morza ku kotlinie Alfejosu. Na granicy Elidy i Olimpii przy
zródle Piera skladano ofiare ze swini i dokonywano obrzedu oczyszczania
uczestników procesji. W Domu Rady – miejscu gdzie urzedowali sedziowie –
przed posagiem Zeusa skladano znowu ofiare ze swini, na której wnetrznosci
zawodnicy przysiegali, ze nie beda walczac o zwyciestwo uciekac sie do
sposobów

nieczystych

oraz

przysiega

poreczali

odbycie

przepisanego

dziesieciomiesiecznego treningu przed igrzyskami. Sedziowie podejmowali teraz
decyzje, co do zakwalifikowania zawodników do kategorii „chlopców”
( mlodociani w wieku od 17 do 20 lat), oraz koni do kategorii zrebców.
Wymagalo to dobrego oka i rozeznania w epoce, kiedy nie istnialy metryki i nie
prowadzono ksiag rodowych koni. Hellanodikowie skladali równiez przysiege,
ze beda osadzac zawodników uczciwie, ze nie splamia sie przekupstwem i ze nie
beda podawac uzasadnien powzietych decyzji. Zamykano teraz ostatecznie listy
zgloszen imion zawodników.
Odbywaly sie równiez konkurs heroldów i trebaczy, a najlepsi sposród nich
uzyskiwali przywilej towarzyszenia poszczególnym konkurencjom, oglaszania
ich poczatku, imion zawodników, wreszcie wyników i zwyciestw. Trebacze grali
na dlugiej brazowej, lub zelaznej rurze – tuba (lac. Salpinks) uzywanej
zwyczajnie jako traba bojowa o donosnym surowym dzwieku. Heroldowie
musieli miec donosny, pewny i dzwieczny glos, kazdego dnia igrzysk wyglaszali
rytualne formuly. Przed kazdymi zawodami herold wywolywal imiona
zawodników, ich ojców pierwszego miast ojczystych, pytajac czy nie ma przeciw
któremus z nich jakichkolwiek zarzutów.
Popoludnie pierwszego dnia igrzysk nalezalo do mlodziezy. Mlodociani
chlopcy rozgrywali swe zawody w biegu na stadion, zapasach i boksie.
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II dzien;
Ranek i przedpoludnie drugiego dnia wypelnialy konkurencje hippiczne:
wyscig jezdzców, oraz zawody zaprzegów dwu i czterokonnych. Po poludniu
rozgrywano pieciobój, zas wieczorem skladano uroczysta ofiare na grobie
Peolopsa.
W niektórych konkurencjach konieczne bylo losowanie: miejsc koni
i wozów na starcie, czy tez uczestników wstepnych rozgrywek. Losowanie bylo
publiczne w obecnosci sedziów i tlumu widzów. W srebrnej urnie umieszczone
byly losy, które oznaczono literami alfabetu. Zawodnik po krótkiej modlitwie do
Zeusa wyciagal los i zatrzymywal go w zacisnietej dloni nie ogladajac. Kiedy
wszystkie losy zostaly wyciagniete podchodzili do zawodników hellanodikowie,
ogladali losy i ustalali kolejnosc np.: pary przeciwników, lub grupy wspólnie
startujacych z tych, którzy wyciagneli te sama litere.

III dzien;
Trzeci

dzien

igrzysk

otwierala

uroczysta

procesja

zawodników

i przedstawicieli miast – panstw do wielkiego oltarza Zeusa, na którym
gospodarze skladali hekatombe – ofiare ze stu wolów. Takze w tym dniu
poselstwa miast skladaly dary przeznaczone dla Zeusa. Po poludniu rozgrywano
biegi: stadion, diaulos (bieg na dwa stadiony) i dolichos wprowadzony od 15
olimpiady (bieg dlugi prawdopodobnie 20 – 24 stadiony), zas wieczorem
uczestniczy igrzysk spotykali sie na kultowej uczcie.

IV dzien;
Byl to dzien ciezkiej atletyki: zapasów, boksu, pankrationu. Na koniec
zawodów przypadal bieg w zbroi.

V dzien;
W piatym dniu wienczono uroczyscie zwyciezców w przedsionku swiatyni
Zeusa. Bezposrednio po odbyciu konkurencji wywolywal tylko herold ich
imiona, opasywano ich skronie welniana przepaska, a w epoce pózniej (od konca
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V w p.n.e.) wreczano takze galazke palmy, która symbolizowala zwyciestwo.
Dopiero teraz otrzymywali najwyzsze wyróznienia, wieniec z galazki swietej
dzikiej oliwki, scietej zlotym sierpem przez chlopca „dokolakwitnacego” tzn.
takiego, którego oboje rodzice byli jeszcze przy zyciu. Jezdzcy i woznice
zdobywajacy zwyciestwa dla swych panów, otrzymywali tylko welniane
przepaski, zas prawo do wienca mieli jedynie wlasciciele. Czasami, kiedy nie
doszlo do wylonienia zwyciezcy w jakiejs konkurencji, wieniec ofiarowywano
bogu. I znów na wielkim oltarzu Zeusa skladano ofiare, tym razem dziekczynna.
Wieczorem przez swiety gaj ciagnal wesoly pochód zwyciezców, który konczyl
sie uroczysta uczta dla zwyciezców i dostojnych gosci. Swiete agony byly
zakonczone 5.

*

*

*

*

*

Dla historii sportu i rozwoju wspólczesnych konkurencji olimpijskich
istotne znaczenie posiada nie tylko znajomosc organizacji antycznych igrzysk,
ale i chronologii, struktury i regulaminu poszczególnych konkurencji w okresie
antycznym.

Bieg na jeden stadion:
Byla to najbardziej popularna konkurencja olimpijska. Biegano nago
i boso. Dlugosc tego biegu wynosila 600 stóp olimpijskich, co równe jest 192,27
metra. Startowano z pozycji stojacej, lekko pochylonej, z nieznacznym
wysunieciem jednej stopy w przód na linii startowej. Start ulatwialy kamienne
progi startowe. Zawodnik, który wystartowal za wczesnie, karany byl przez
sedziów rózga. W biegu wazna byla i doceniana oczywiscie praca ramion,
biegano z dlonmi otwartymi. Dystans ten stwarzal najlepsze warunki do
osiagania najwyzszej szybkosci. Start nastepowal na komende „Apite” –
ruszajcie.
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Diaulos:
Byl to bieg na dwa stadiony. Odbywal sie systemem tam i z powrotem.
Zawodnik grecki nigdy nie biegal na czas, zawsze tylko w konkurencji z innymi,
pragnac zdobyc pierwsze miejsce. Bieg ten odpowiada wspólczesnemu biegowi
na 400 metrów. Konkurencja ta wymagala wiec od zawodnika duzej szybkosci
biegu i zwrotnosci przy zmianie kierunku.

Dolichos:
Byl to bieg dlugi, wprowadzony zostal do konkurencji olimpijskich od 15
olimpiady (720 p.n.e.). Bieg ten rozgrywany byl na dystansach: 7 stadiów,
12 stadiów, 20 stadiów i 24 stadia. Biegacze dlugodystansowi reprezentowali
specjalna budowe fizyczna: byli wysocy, szczupli, biegali w postawach
wyprostowanych przy zgietych ramionach i lokciach.
Powstanie biegów dlugodystansowych wiaze sie z instytucja szybkich
poslanców, którzy przenosili wazne zlecenia, lub wiadomosci. Poslancy ci
osiagali niezwykla szybkosc biegu, w ciagu dnia potrafili pokonac dystans ok.
100 kilometrów. Znanego obecnie biegu maratonskiego na starozytnych
igrzyskach nie bylo. Bieg maratonski na dystansie 42 kilometrów 195 metrów
wprowadzono po raz pierwszy na igrzyskach w Atenach w roku 1896. Czci sie
tym biegiem zolnierza greckiego, który w roku 490 p.n.e. walczyl z Persami pod
Maratonem, na wschodnim wybrzezu Attyki. Pragnac doniesc jak najszybciej
swym rodakom radosna wiesc o zwyciestwie nad Persami przebiegl on bez
zatrzymywania sie z Maratonu do Aten, gdzie po okrzyku „Nike” – zwyciestwo,
padl martwy z wyczerpania.
Bieg w zbroi:
Wprowadzono go w Olimpii w roku 520 p.n.e. Biegacze wystepowali tu na
dystansie niesiegajacym 400 metrów w pelnym uzbrojeniu, na które skladalo sie:
helm, nagolenice, wlócznia i tarcza na ramieniu. Od polowy wieku V p.n.e.
zrezygnowano z nagolenic i wlóczni, a w IV w p.n.e. zawodnik biegal juz tylko
z tarcza. W ten sposób bieg zatracal charakter popisów sprawnosci militarnej,
nabieral cech konkurencji wylacznie sportowej.
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Pentatlon:
Dyscyplina ta zostala wprowadzona do igrzysk w 18 olimpiadzie (708
p.n.e.) i uznawana jest za przodujaca konkurencje olimpijska. Wymagal od
zawodnika wysokiej i wszechstronnej sprawnosci, refleks laczyl sie z sila
i wytrzymaloscia. Wspomniec nalezy, ze pentatlon wprowadzono takze dla
chlopców w 38 olimpiadzie (628 p.n.e.), ale rozgrywany byl tylko jeden jedyny
raz.
Kolejnosc konkurencji nie jest dokladnie znana. Pieciobój, bo tak zwano
pentatlon, skladal sie z nastepujacych konkurencji:
Ø bieg – byl to krótki sprint na stadion, który stanowil wstepna
selekcje zawodników,
Ø skok (halma) – skakano z krótkiego rozbiegu, z halterami –
ciezarkami (o róznym ciezarze od 1,5 do 5 kilogramów) z kamienia
lub metalu (najczesciej olów). Grecka skocznia skladala sie
z progu; mógl byc drewniany, lub kamienny, przed nim znajdowala
sie skopana motyka przestrzen do ladowania. Skakano przy
akompaniamencie muzyki, pomagajacej chyba w koniecznym w tej
konkurencji

zharmonizowaniu

ruchów.

Skok

mierzono

przykladanymi do ziemi miarami - pretami. Rekord byl pojeciem
obcym, liczyl sie tylko wynik w bezposredniej konkurencji,
Ø rzut

dyskiem

(discos)

–

w

Grecji

uprawiany

byl

od

najdawniejszych czasów. Poczatkowo zrobiony byl z kamienia,
pózniej z brazu. Byly one róznej wielkosci, zapewne waga ich byla
zalezna od wieku miotacza i wahala sie w granicach 1,35 – 4,76
kilograma. Srednica wynosila 17 – 30 cm, grubosc 10 mm.
Zawodnik stawal w rzutni ograniczonej z przodu i po bokach.
Przekroczenie linii przedniej bylo jednoznaczne ze spaleniem
rzutu. Dysk trzymany poczatkowo w lewej rece podnosil oburacz
na wysokosc glowy, opuszczajac go nastepnie zamachem w dól
i ku tylowi prawa reka, przy równoczesnym skrecie ciala i glowy
w prawo. Przechodzac do wyrzutu dyskobol wyprostowywal sie

11

calym cialem i przy wyrzucie robil wykrok do przodu lewa noga.
Byla to konkurencja niebezpieczna przede wszystkim dla widzów,
jednak to nie przeszkadzalo w popularnosci tej konkurencji.
Ø rzut oszczepem (akontion) – wysoko ceniona sprawnosc, bowiem
stanowila element wyszkolenia militarnego.
Dlugosc oszczepu wynosila 170 cm (przecietna wysokosc
mezczyzny). W srodku oszczepu znajdowala sie petla skórzana,
w która oszczepnik wkladal dwa palce, wskazujacy i srodkowy,
zwijajac rzemien wokól drzewca tak, aby odwijajac sie w chwili
wyrzutu

wprawial

oszczep

w

ruch

wirowy

wokól

osi,

co zwiekszalo dlugosc rzutu.
W konkursie oddawano najpewniej kilka, ale nie wiemy ile rzutów,
oczywiscie i tu przekroczenie linii powodowalo nieznanie rzutu.
Ø zapasy (pale) – walki odbywaly sie na przekopanej i wyrównanej
piaszczystej nawierzchni stadionu nie scisle ograniczonej. Walka
zapasnicza

antyku

nie

znala

parteru,

przebiegala

miedzy

zawodnikami walczacymi w pozycji stojacej. Walczace pary
dobierane byly droga losowania. Chwyty obejmowaly cale cialo
zapasnika od stóp do glów, wolno tez bylo podcinac przeciwnika
przez podstawienie, lub podbicie nogi. O wyniku spotkania
rozstrzygalo

trzykrotne

powalenie

przeciwnika

na

ziemie,

wystarczylo, aby zawodnik dotknal gruntu plecami, ramionami, lub
udem. Nie liczono tylko upadku na kolana. Zakazane bylo w tych
zapasach zadawanie ciosów piescia, czy otwarta dlonia, duszenie,
czy wykrecanie czlonków. Zapasy odbywaly sie w obrebie trzech
przedzialów wiekowych: mezczyzn, mlodzienców i chlopców.
Zawodnik walczyl nago, cialo jego bylo namaszczone oliwa
i posypane drobnym piaskiem. Spotkania odbywaly sie systemem
turniejowym, losowano pary zapasników, zwyciezcy przechodzili
do wyzszego etapu az do ostatniej finalowej walki.
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Piesciarstwo:
Wprowadzono na 23 olimpiadzie (688 p.n.e.). W boksie nie bylo kategorii
wagi, istnial tylko tradycyjny podzial na mezczyzn i chlopców. Spotkan nie
dzielono na rundy, staczano walki bez przerwy, az do rozstrzygniecia.
Piesciarz owijal dlonie i przedramiona rzemieniami z miekkiej skóry wolowej,
niegarbowanej, ale nasyconej tluszczem. Pojedynczy rzemien mial dlugosc
ok. 3 metrów. Oplatywano nim cztery palce dloni pozostawiajac wolny kciuk,
aby mozna bylo splecione palce zacisnac w piesc. Ciosy wolno bylo zadawac
wylacznie w glowe i ramiona.
W czasach cesarstwa doszla jeszcze dalsza innowacja, na twardych
rzemieniach umocowywano kanciaste guzy z kamienia, lub metalu zwane
mrówkami.

Pankration:
Byla to najciezsza konkurencja, która laczyla zapasy i piesciarstwo.
Wprowadzono ja na 33 olimpiadzie w (648 p.n.e.). Wszystkie chwyty, uderzenia
i kopniecia byly tu dozwolone, walczono rekami i nogami. Dozwolone bylo
takze wykrecanie palców i ramion, zakazane natomiast kasanie i wkladanie
palców w oczy przeciwnika, w takim wypadku musial ingerowac energicznie
i skutecznie sedzia okladajac winnego przekroczenia dluga rozdzielona trzcina.
W pankrationie podobnie jak w boksie, obok rozstrzygniecia definitywnego
przez bezapelacyjne pokonanie przeciwnika istniala tez mozliwosc wygranej
dzieki jego poddaniu. Przegrywajacy czynil to oswiadczajac: „Apogoreuo” –
odmawiam dalszej walki, albo unosil w góre dlon, lub nawet tylko sam kciuk.
Przy stosowaniu chwytów nie mozna bylo uzywac bokserskich rzemieni, dlonie
musialy byc wolne. Walka nie rozgrywala sie wylacznie w stójce,
o rozstrzygnieciu decydowal raczej parter. Walczono najczesciej na miekkim
gruncie ziemi polewanej woda, nieraz wrecz w blocie. Wzbogacalo i utrudnialo
walke uzywanie nóg, obok kopniaków najczesciej stosowano ciosy stopa,
lub pieta w zoladek przeciwnika. Jako obrona sluzyla seria przeróznych chwytów
za nogi atakujacego przeciwnika. Upadek, czy nawet seria upadków nie
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przesadzaly o porazce, wiec wolno bylo „bic lezacego”. Ciosy zadawano takze
lokciem. Najskuteczniejszymi jednak sposobami pokonania przeciwnika bylo
duszenie, nie tylko rekami, ale i nogami, oraz wykrecanie czlonków: ramienia,
nogi, palców rak i nóg. Nieznosny ból zmuszal wtedy przeciwnika do poddania
sie. Pomimo swej surowosci pankration byl konkurencja wysoko ceniona wsród
starozytnych.

Wyscigi rydwanów:
Warunki wyscigu polegaly na swoistej gonitwie na przelaj po równinie do
odleglego i niewidocznego z punktu startu pnia drzewnego, zaznaczonego
dwoma bialymi kamieniami lezacymi po obu jego stronach, okrazeniu go
i powrocie do punktu poczatkowego wyscigu. Konie nie byly podkute. Byla to
konkurencja elitarna, dla moznych tego swiata, dlatego iz byla droga. Nalezalo
miec dobre konie i dobry wóz. Umieszczony on byl na dwu kolach, wygietym
z przodu pudlem, otwartym z tylu. Najbardziej popularne byly rydwany
dwukonne i czterokonne. Bioracy udzial w wyscigu musial polegac na sile
miesni nóg i wyczuciu gruntu pod kolami. Stojac trzymal w reku bicz, lub ostro
zakonczony oscien, który sluzyl do popedzania, w razie potrzeby kul posladki
zwierzat.
W drugiej rece trzymal lejce. Widownia zawodów byl hippodrom – konska
bieznia. Przed kazdym rydwanem rozciagniety byl sznur charakterze bariery6.

*

*

*

*

*

Mistrzowie olimpijscy byli bardzo cenieni i powazani. Prócz wienca
laurowego i tytulu mistrza otrzymywali rózne nagrody i wyróznienia np.:
wyzywienie do konca zycia, dozywotnie zwolnienie z podatków, amfory z oliwa,
badz tez wystawiano im pomniki, które mialy atrybuty wskazujace na mistrza
z danej dyscypliny. Pisano o nich takze ody i poematy.

6

R. Wroczynski: Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Ossolineum, Wroclaw 1985.
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W miare uplywu czasu w zawodach bralo udzial coraz wiecej sportowców.
Do programu igrzysk dochodzily nowe dyscypliny, takie jak walki gladiatorów
i walki ludzi ze zwierzetami. Igrzyska osiagnely najwieksza chwale ok. 350 r
p.n.e. Ich charakter zmienil sie radykalnie po podbiciu Macedonii przez Rzymian
146 r p.n.e. Uczestnicy stali sie wtedy prawdziwymi zawodowcami,
zawodowcami wielu sedziów uzaleznialo swoja ocene od otrzymanych
pieniedzy. Igrzyska nie byly juz tak krysztalowo uczciwe jak kiedys.
Igrzyska starozytne zostaly zniesione przez cesarza Teodoziusza I, który
uwazal zawody za relikt poganstwa, gdyz byly one skierowane ku czci Zeusa.
Ostatnia 286 olimpiade rozegrano w 369 roku n.e 7.

Nowozytne igrzyska olimpijskie
Kiedy w pietnascie wieków po zgasnieciu dawnych igrzysk grono
entuzjastów sportu na czele z Pierrem de Coubertin – odnowicielem igrzysk,
doprowadzilo do I igrzysk nowozytnych, odbytych w Atenach w 1896 roku na
nowo zbudowanym stadionie, wznoszacym sie na tym samym miejscu gdzie
miescil sie stadion w IV w p.n.e. nie przewidywano jeszcze ogromnej kariery,
jaka zrobia nowoczesne igrzyska, bez których trudno sobie wyobrazic
wspólczesna kulture.
Wspólczesne zawody niewiele przypominaly dawne igrzyska greckie,
zarówno pod wzgledem konkurencji, jak i liczby zawodników i liczby panstw,
z których rekrutowali sie zawodnicy. Najliczniejsze byly konkurencje
lekkoatletyczne. Obejmowaly one:
Ø biegi – na 100 m, 400, 800, 1500, bieg maratonski, bieg
przez plotki,
Ø skoki – wzwyz, w dal, skok o tyczce, trójskok,
Ø rzuty – dyskiem, kula,
Ø zapasy,
Ø dzwiganie ciezarów oburacz i jednoracz,
Ø szermierka,
7

J. A. Szczepanski: Od Olimpii do olimpiad, Wydawnictwo literackie, Kraków 1980.
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Ø plywanie – 100 m stylem dowolnym, 500 m stylem
dowolnym 1200 m stylem dowolnym,
Ø lawn – tenis,
Ø kolarstwo – wyscig na 2000 i 10000 metrów.

Ogólem w igrzyskach bralo udzial 115 zawodników z 13 krajów.
Zgloszenia zawodników byly dosc przypadkowe, wielu z nich przybylo
w

ramach

organizowanych

wycieczek.

Igrzyska

wzbudzily

wielkie

zainteresowanie. Liczba widzów na stadionie dochodzila do 50 tysiecy.

Na kongresie w Paryzu w 1894 roku kontrole i rozwój nowozytnych
igrzysk powierzono Miedzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu z siedziba
w Szwajcarii.
W konkurencjach olimpijskich nagroda za pierwsze miejsce jest zloty
medal (srebrny pozlacany szescioma gramami zlota), za drugie miejsce srebrny,
a za trzecie brazowy. Szczerozlote medale po raz ostatni przyznano w 1912 r.
dyplomy otrzymuje sie za miejsca 4 – 8. Wszyscy uczestnicy i dzialacze
otrzymuja medale pamiatkowe. Ponadto MKOL wrecza dwie nagrody
niewynikajace ze wspólzawodnictwa – Puchar Olimpijski, oraz Order
Olimpijski. Puchar zostal ustanowiony przez Pierrea de Coubertin w 1906 roku.
Jest przyznawany stowarzyszeniu, lub instytucji, która wniosla istotny wklad
w rozwój sportu amatorskiego, oraz miedzynarodowego ruchu olimpijskiego.
Order olimpijski (zloty i srebrny), przyznawany jest od 1974 roku. Wreczany
zostaje osobie, która osiagnela wybitne wyniki sportowe, lub za zaslugi na rzecz
szerzenia idei ruchu olimpijskiego poprzez swoja dzialalnosc spoleczna.
Zaszczyt organizowania igrzysk olimpijskich jest powierzany miastu, a nie
krajowi. Wybór miejsca nalezy wylacznie do Miedzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego.
Rozwój i powstawanie nowych dyscyplin sportowych spowodowal
potrzebe organizowania zawodów takze zima. Pierwsze zimowe igrzyska
olimpijskie odbyly sie w miejscowosci Chamonix w roku 1924. Poczatkowo
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nosily one nazwe Tygodnia Sportów Zimowych, a impreze zorganizowano pod
patronatem MKOL-u, który spotkal sie z entuzjastycznym przyjeciem
srodowiska sportowego, oraz kibiców. Wtedy postanowiono rozgrywac je co
cztery lata, ale dopiero w 1925 roku MKOL oficjalnie zadecydowal o przyznaniu
imprezie rangi igrzysk, a zawodnikom medali olimpijskich.
Igrzyska zdominowane zostaly przez dwa kraje skandynawskie: Norwegie
i Finlandie. Dyscyplinami pokazowymi byly wojskowy bieg patrolowy i curling.
Podstawowymi konkurencjami na pierwszych zimowych igrzyskach
olimpijskich w Chamonix byly:
Ø bobsleje,
Ø hokej na lodzie,
Ø lyzwiarstwo figurowe,
Ø lyzwiarstwo szybkie,
Ø narciarstwo klasyczne.

Juz wtedy zdawano sobie sprawe z wielkiego wychowawczego znaczenia
sportu dla zblizenia narodów i pokoju miedzy narodami swiata. Nie mamy
dzisiaj instytucji „Swietego pokoju”, ale wiemy, ze kiedy jest wojna, nie ma
miejsca na igrzyska, a kiedy sa igrzyska nie ma wojen. W ciagu historii
nowozytnych igrzysk zabraklo dotad w XXVIII olimpiadach ery nowozytnej
trzech igrzysk uniemozliwionych przez dwie wielkie wojny swiatowe 8.
Jak od lat ogladajac radosny i uroczysty pochód ekip narodowych,
ze szczególnym uczuciem wzruszenia przezywamy wejscie na stadion druzyny
naszej, bialo – czerwonego sztandaru i to co wtedy czujemy, chyba niewiele
rózni sie od tego, co przezywal pielgrzym na stadionie w Olimpii, kiedy herold
wywolywal imiona zawodników jego miasta. Ogien rozpalony w Olimpii plonie
ciagle do dzisiaj; w ludziach takze.

8

R. Falewicz: Historia igrzysk olimpijskich, Wydawnictwo Kurpisz S.A, Poznan 2004.
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ANEKS

1. Wazniejsze konkurencje olimpijskie w starozytnej Grecji.
2. Dyscypliny olimpijskie rozgrywane na igrzyskach w Atenach w 2004 r.
3. Dyscypliny olimpijskie rozgrywane na zimowych igrzyskach w Salt Lake
City w 2002 r.
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Wazniejsze konkurencje olimpijskie w starozytnej Grecji:

1 olimpiada (776 p.n.e.) – bieg na dlugosc jednego stadionu,
14 olimpiada (724 p.n.e.) – bieg na dwie dlugosci stadionu (diaulos),
15 olimpiada (720 p.n.e.) – bieg dlugi (dolichos),
18 olimpiada (708 p.n.e.) – pentatlon,
23 olimpiada (688 p.n.e.) – piesciarstwo,
25 olimpiada (680 p.n.e.) – wyscigi w wozach czterokonnych,
33 olimpiada (648 p.n.e.) – wyscigi konne i pankration,
37 olimpiada (632 p.n.e.) – wyscigi mlodziezy,
38 olimpiada (628 p.n.e.) – pieciobój mlodocianych,
41 olimpiada (616 p.n.e.) – piesciarstwo mlodocianych,
65 olimpiada (520 p.n.e.) – bieg w zbroi,
70 olimpiada (500 p.n.e.) – wyscigi w wozach z dwoma mulami,
93 olimpiada (408 p.n.e.) – bieg w wozach z dwoma konmi,
96 olimpiada (396 p.n.e.) – konkurs trebaczy i heroldów,
99 olimpiada (384 p.n.e.) – bieg w poczwórnym zaprzegu zrebiat,
128 olimpiada (268 p.n.e.) – bieg w podwójnym zaprzegu zrebiat,
145 olimpiada (200 p.n.e.) – pankration mlodocianych.

Przeglad ten wskazuje, iz w zasadzie do 33 olimpiady (648 p.n.e.)
uksztaltowaly sie podstawowe dyscypliny olimpijskie; pózniejsze konkurencje
w zasadzie tylko wzbogacaly podstawowy program igrzysk.
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Dyscypliny olimpijskie rozgrywane na igrzyskach w Atenach w 2004 roku:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

badminton – 5 konkurencji,
baseball,
boks – 12 konkurencji,
gimnastyka – 19 konkurencji,
hokej na trawie – 2 konkurencje,
jezdziectwo – 6 konkurencji,
judo – 14 konkurencji,
kajakarstwo – 16 konkurencji,
kolarstwo – 18 konkurencji,
koszykówka – 2 konkurencje,
lekkoatletyka – 46 konkurencji,
lucznictwo – 4 konkurencje,
pieciobój nowoczesny – 2 konkurencje,
pilka nozna – 2 konkurencje,
pilka reczna – 2 konkurencje,
pilka wodna – 2 konkurencje,
plywanie – 44 konkurencje,
podnoszenie ciezarów – 15 konkurencji,
siatkówka – 4 konkurencje,
softball
strzelectwo – 17 konkurencji,
szermierka – 10 konkurencji,
taekwondo – 8 konkurencji,
tenis stolowy – 4 konkurencje,
tenis ziemny – 4 konkurencje,
triatlon – 2 konkurencje,
wioslarstwo – 14 konkurencji,
zapasy – 18 konkurencji,
zeglarstwo – 11 konkurencji.
Na ostatnich igrzyskach w Atenach wystapili reprezentanci 202 krajów.

Liczba uczestników wyniosla 10,5 tys. sportowców. Rozegrano 305 konkurencji
w 29 dyscyplinach.
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Dyscypliny olimpijskie rozgrywane na zimowych igrzyskach
w Salt Lake City w 2002 roku:
Ø biatlon – 8 konkurencji,
Ø bobsleje – 3 konkurencje,
Ø curling – 2 konkurencje,
Ø hokej na lodzie – 2 konkurencje,
Ø lyzwiarstwo figurowe – 4 konkurencje,
Ø lyzwiarstwo szybkie – 10 konkurencji,
Ø narciarstwo alpejskie – 10 konkurencji,
Ø narciarstwo dowolne – 4 konkurencje,
Ø narciarstwo klasyczne – 20 konkurencji,
Ø saneczkarstwo – 3 konkurencje,
Ø short track – 8 konkurencji,
Ø skeleton – 2 konkurencje,
Ø snowboart – 4 konkurencje.

W Salt Lake City wystapili reprezentanci 78 panstw. Liczba uczestników
wyniosla

2399

dyscyplinach.

sportowców.

Rozegrano

78

konkurencji

w

13
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